STARTERS & FINGERFOOD
Poppers & Rings

7

Smoky hot wings

7

Taquitos surf en turf

8

Twee krokante poppers gevuld met jalapeñoroomkaas en vijf
uienringen in bierbeslag
Acht krokante chickenwings in chipotle BBQ-saus
Krokante tortillarolletjes met gekruide gambas, chorizo,
zachte bonen en kaas. Geserveerd met een frisse salsa

Elote

Hele gegrilde maiskolf in cajunboter met kruiden en
besprenkeld met kaas - Streetfood hit!

6.5

PLATOS
Memphis BBQ rib party - vanaf 2 personen

Onze malse ribs met smoky wings en onionrings.
Geserveerd met potato wedges, frisse salade en real American BBQ saus voor op tafel!

17.5

Popo’s Ribs – Small

10.5 p.s.

Popo’s Ribs – Large

15.75 p.s.

Spicy Chili Stew

14.75 p.s.

Fajitas Pollo

14.75 p.s.

Fajitas Calabaza

14.50 p.s.

Mixed fajitas

15.50 p.s.

Eén hele malse rib van de grill, met potato wedges en knoflooksaus
Twee hele malse ribs van de grill met potato wedges en knoflooksaus
Pittige stoofpot bestaande uit barbacoa (overnacht gegaarde beef en lam),
zwarte bonen, paprika en gegratineerd met kaas, met guacamole en rijst
Heerlijk gekruide malse kip, gebakken in paprika en ui. Geserveerd met verse salsas en zowel
huisgemaakte zachte maistortillas als tarwetortillas om zelf te vullen
Geroosterde pompoen met pecannoten en witte kruimelkaas, gekruide bonen in paprika gebakken.
Met daarbij zowel huisgemaakte zachte maistortillas als tarwetortillas om zelf te vullen!
Geserveerd met verse salsas
Langzaam gegaarde barbacoa (gemarineerde beef en lam), geroosterde pompoen met pecannoten
en witte kruimelkaas en heerlijke gekruide kip. Met zowel huisgemaakte zachte maistortillas als t
arwetortillas om zelf te vullen! Geserveerd met verse salsas

Juan’s chicken burrito

14.75 p.s.

Chimichanga

14.75 p.s.

Burrito Bowl Gamba - Super fresh!

14.75 p.s.

Classic American Burger

12.50 p.s.

Grote tarwetortilla gevuld met Mexicaanse kip, gekruide bonen, tomatensalsa en bosui,
met verse salsas, guacamole en rijst
Grote rode gerolde tortilla met chorizo, jalapeños, kaas en frijoles, krokant gebakken.
Geserveerd met verse salsas en rijst.
Gezonde hit in Mexico! Een knisperverse salade met mais, avocado, pickled radish en
toppings op Mexicaanse rijst met gekruide gepelde gambas
Sappige Black Angus burger op een sesam bun met cheddar, bacon, pickle relish en
American mustard. Geserveerd met potato wedges
MAD HUNGRY? Bestel de dubbel + €4

Juicy Beetroot burger

Veggie & Classic! Beetroot burger op een sesambun met cheddar, pickle relish en American mustard.
Geserveerd met potato wedges

Nachos con frijoles

Grote portie knapperige nachos uit de oven met kaas, gekruide gebakken bonen en salsas

Nachos de Chorizo

Grote portie knapperige nachos uit de oven met kaas, spicy chorizo en salsas

12.5 p.s.
12 p.s.
14.75 p.s.

Sunny Salad

12.5 p.s.

KIDS BurRito

7.5

Heerlijke verse Mexicaanse salade met guacamole, tomatensalsa, kiemplantjes en pecannoten
Een kleine burrito gevuld met gestoofde kip. Met potato wedges en appelmoes (niet pittig)

SIDE DISHES
Extra potato wedges
Extra rijst en bonen
Hele maiskolf van de grill
Knoflooksaus
Guacamole

DESSERTS
2.5
2.5
5
1.5
3.5

Crispy Churros - warm en zoet

6

Blondie- Witte chocolade brownie

6

Chocolate pie - zacht van binnen

5.5

Peanutbutter Cup- verslavend!

6

